
 2018/ 2017ية : السنة الدراس                                      اسماعيل متوسطة : اسماعيل بن سلطان 
 مستوي : األولى متوسطال                                                                           المدة : ساعة ونصف

 يائية التكنولوجيااختبار الثالثي األخير في مادة اللوم الفيز
 

 ....................... : لقسما           .           :......................................االسم          ......................................... اللقب :.
 

 ) نقطة 12الجزء األول (  
 نقاط ) 06التمرين األول  ( 

 ا يناسبها:اربط بسهم العبارات بم أ)
 

ط منبع ضوئي نقطي واسع على جسم عاتمعندما نسل -A                             تعاقب الليل والنهار-1
حول نفسها (محورها) األرضدوران  -B                   خالل  األربعةتشكل الفصول -2

. األرضيةالسنة 
ول    نفسها وحول الشمسحالشمس خالل دورانها  أماموانقالبها  األرضميالن  -C                            تشكل الظل والظليل -3
 عندما نسلط منبع نقطي على جسم عاتم . –D             القمر) أطوارالقمر ( أوجهتشكل -4

          E– . دوران القمر حول األرض  وموضعه بالنسبة اليها وبالنسبة للشمس 
 

 ن وجد في العبارات التالية :ب ) اجب بصحيح او خطا ثم صحح الخطأ إ
 كواكب المجموعة الشمسية وسنواتها متساوية أيام - 1
.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
 
 اليمكن لظاهرة الكسوف والخسوف الحدوث في آن واحد ( نفس الوقت). – 2

.................................................................................................................................................................................. 
 
 ...........................................................................ظاهرة الخسوف ؟ّد أي الشكلين يمثل ظاهرة الكسوف وأيهما يمثل ظاهرة الحدّ  – 3

..................................................................................................................................................................................
 2الشكل  

 1 الشكل

 
 

         نقاط ) 06(  الثاني  التمرين
 
 

إناء فامتأل اإلناء حتى التدريجة  بته المحلول فيغرام من الماء . ثم سك 1000غرام من السكر مع 70ر محلول مائي سكري أخلطت منال لتحضي
1000 ml  .  

 .المائي محلول احسب كتلة هذا ال – 
.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
 
 . g/Lالكتلي بوحدة  احسب تركيزه – 2
 

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
اقلب الورقة وتابع الحل
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اربط باربط بسهأ)أ)sالتمالتمرين

تعاقب التعاقب الليل وال--1
األرتشكل الفصولتشكل الفصول -2

.األرضيةاألرضيةةالسنة 
       الظل والظليل تشكل الظل والظليل 

القمرأطوارأطوارالقمر (القمر (جهأوجهل

نن وجدحح الخطأ إطا ثم صحح الخطأ إ
سية وسنواتها مالشمسية وسنواتها متساو
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 .تمثيل كيفي ي المحلول المائي السابق باستعمال النموذج الحبيب مثل – 3
 
 
 

 إناء 
 
 
 
 

  نقاط)  08الجزء الثاني: (
   اجية :الوضعية اإلدم  

طلب األستاذ من فريد وزمالءه مراقبة تطور أوجه القمر خالل شهر رجب تحضيرا لحّصة أطوار القمر المقررة في برنامج 
واستطاع أن يرسم بعض أوجه القمر أثناه  لفراقب فريد القمر خالل دورانه حول األرض لمدة شهر كام’ السنة األولى متوسط 

 . هلظهورها لترتيبها حسب تسلسلها الزمني تطوره خالل الشهر . ولكنه نسي 
 
. من بداية الشهر الى نهايتهها حسب تسلسلها الزمني ت على ترتيب هذه الوجوه التي رسمساعد فريد على ضوء ما درس – 1

 .من اوجه القمرمع تسمية كل وجه 
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 (بداية الشهر ) 1
 

.................... 

 
 القمري ؟ أي موضع من المواضع السابقة للقمر تصادف منتصف الشهرفي  – 2

.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  

 
 تحدث فيه ظاهرة خسوف القمر؟ أنأي موضع من بين المواضع السابقة  للقمر تتوقع  فيو

..........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 

 كسوف الشمس ؟ ظاهرة  معه تصادفتللقمر أي موضع من المواضع السابقة في و 
..........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 

 هىانت
 بالتوفيق للجميع 
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xaتاذ من فريداألستاذ من فريد وزمالء
فراقبفراقب فر’’ متوسط لى متوسط 

ترترتي . ولكنه نسي الشهر . ولكنه نسي 

ست علت على ترما درسضوء ما درس
..لقمرجه القمر
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